OBEC PŘEMYSLOVICE
Přemyslovice 281, 798 51
okres Prostějov
___________________________________________________________________________

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Pondělí 25. srpna 2014
Vedení Základní školy Přemyslovice oznamuje, že zahájení školního roku 2014-2015
proběhne dne 1. září v 7.25. Vzhledem ke stavebním pracím se zahájení uskuteční přímo ve
třídách. Ukončení vyučování bude v 9.40 hodin. Žáci si přinesou psací potřeby a přezůvky,
žáci 1. ročníku rovněž aktovky. Provoz školní družiny bude zahájen dne 2. září.
______________________________________________________________________
Základní umělecká škola Plumlov, pobočka Přemyslovice oznamuje žákům, že domluva
rozvrhů a přijímání nových žáků proběhne v pondělí 1. září od 9:00 do 13:00 hodin a ve
středu a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin v hudebně základní školy.
______________________________________________________________________
Základní škola a gymnázium města Konice oznamuje žákům, studentům a jejich zákonným
zástupcům, že nový školní rok bude zahájen v pondělí 1. září 2014 v 7,50 hod. Zahájení
povinné školní docházky žáků 1. ročníku se uskuteční od 8:00 hodin před budovou školy,
v případě nepříznivého počasí ve vstupním prostoru školního pavilonu. Potvrzování průkazek
firmou Studený proběhne ve čtvrtek 28. srpna a v pátek 29. srpna od 8:00 do 12:00 hodin ve
vstupním areálu školy.
______________________________________________________________________
Osvětová beseda Přemyslovice pořádá v sobotu 13. září 2014 „VÝLET DO LOŠTIC, BÍLÉ
LHOTY A MLADČE“. Na programu je návštěva Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích,
procházka parkem Arboreta v Bílé Lhotě s průvodcem a prohlídka Mladečských jeskyní.
Odjezd autobusu v 9:00 hod. z autobusových zastávek. Cena zájezdu je 100 Kč plus vstupné.
Přihlásit se můžete do 29. srpna na Obecním úřadě v Přemyslovicích. Srdečně zvou
pořadatelky.
______________________________________________________________________
Firma WEAR KATTY bude prodávat kvalitní second hand textil pro celou rodinu za nízké ceny.
V nabídce budou bundy, mikiny, svetry, rifle, kalhoty, halenky, trička, boty, bytový textil a
jiné. Cena od 5,- Kč/ks. Prodej se uskuteční v úterý 26. srpna od 8:00 do 16:00 v místní
sokolovně.
___________________________________________________________________________
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